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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris, 

Kepemilikan Institusional, Asimetri Informasi, dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Manajemen Laba. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor 

aneka industri yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016 

dengan sampel penelitian berjumlah 12 sampel dan observasi penelitian sebanyak 

48 laporan keuangan. Selanjutnya data diuji dengan metode analisis regresi linier 

berganda. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui 

sebagai berikut: 

1. Dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Hal ini dibuktikan dengan diterimanya hipotesis H1 yang menyatakan 

bahwa dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap praktik 

manajemen laba. Dimana angka t hitung > t tabel yaitu 2.246 > 2.017 dan 

tingkat signifikan sebesar 0.030. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi jumlah angota dewan komisaris maka semakin 

tinggi pula tingkat anggota dewan komisaris dapat mendeteksi 

kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba.  

2. Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya hipotesis H0 yang 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap praktik manajemen laba. Dimana angka t hitung < t tabel 
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yaitu -0.139 < 2.017 dan tingkat signifikan sebesar 0.361. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa semakin rendah persentase 

kepemilikan institusi, semakin tinggi kemungkinan kepemilikan institusi 

untuk tidak dapat mendeteksi terjadinya tindakan manajemen laba. 

Kepemilikan institusional yang relatif kecil pada perusahaan belum dapat 

mengurangi tindakan praktik manajemen laba.  

3. Asimeri informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba. Hal ini dibuktikan dengan diterimaya hipotesis H3 yang menyatakan 

bahwa asimetri informasi berpengaruh secara signifikan terhadap praktik 

manajemen laba. Dimana angka t hitung < t tabel yaitu 3.589 > 2.017 dan 

tingkat signifikan sebesar 0.001. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi asimetri informasi antara manajer dengan pemilik 

pada perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya 

tindakan praktik manajemen laba. 

4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya hipotesis H0 yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

praktik manajemen laba. Dimana angka t hitung < t tabel yaitu 0.778 < 2.017 

dan tingkat signifikansi sebesar 0.441. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang berukuran relatif sedang   

atau besar belum terbukti mampu lebih agresif dalam mendeteksi 

kemungkinan terjadinya tindakan praktik manajemen laba.  
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5. Dewan komisaris, kepemilikan institusional, asimetri informasi dan 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. hal 

ini dibuktikan dengan diterimanya H5 yang menyatakan bahwa dewan 

komisaris, kepemilikan institusional, asimetri informasi dan ukuran 

perusahaan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh secara signifikan 

terhadap manajemen laba. Dimana angka F hitung > F tabel yaitu 4.956 > 2.58 

dan tingkat signifikansi sebesar 0.002.  

6. Berdasarkan nilai Adjust R Square menunjukkan bahwa 32% manajemen 

laba dijelaskan oleh variabel-variabel dewan komisaris, kepemilikan 

institusional, asimetri informasi dan ukuran perusahaan. Sedangkan 68% 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian 

ini. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, penggunaan model untuk mendeteksi 

manajemen laba dalam penelitian ini mungkin belum mampu secara 

sempurna untuk mendeteksi manajemen laba sehingga diperlukan 

justifikasi model lain dalam mendeteksi manajemen laba. Selain itu   

diharapkan dapat memperhitungkan jumlah sampel dan variasi jenis 

sampel serta memperluas objek pengamatan agar mendapatkan hasil yang 

lebih menyeluruh mengenai manajemen laba. 
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2. Bagi Akademis 

Dikarenakan masih terbatasnya literature dan penelitian yang mempelajari 

tentang mekanisme corporate governance yang digunakan untuk 

mendeteksi manajemen laba maka diharapkan semakin banyak penelitian 

yang difokuskan pada mekanisme-mekanisme lainnya yang ada dalam 

corporate governance.  

3. Bagi Perusahaan 

Perusahaan sebaiknya terus meningkatkan kinerja perusahaan diseimbangi 

dengan kinerja keuangan. Khususnya bagi manajemen agar memberikan 

informasi yang sesungguhnya sesuai dengan asas-asas corporate 

governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibility, independen 

dan kewajaran. Dari penelitian ini terbukti bahwa Dewan Komisaris dan 

Asimetri Informasi berpengaruh terhadap terjadinya tindakan Manajemen 

Laba. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan jumlah 

anggota dewan komisaris pada perusahaan agar tingkat pengawasan yang 

dilakukan dewan komisaris dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas, transparan dan dapat dipercaya sepenuhnya oleh stakeholder. 

Begitu juga, Asimetri Informasi sebaiknya dikelola oleh perusahaan 

dengan baik. Informasi yang di ungkapkan manajer sebaiknya merupakan 

informasi sesungguhnya kepada stakeholder. Tingkat asimetri informasi 

yang rendah pada perusahaan dapat mengurangi terjadinya tindakan 

manajemen laba. 

 


